
אנשים
 ושרים ח״כים ״כאשר ענה:
ב המצב ישתפר משם, ייצאו

עתיד.״
 אחר בערב־ראיונות }■

החי הטלוויזיה איש הסביר
 היא מה כרמלי עמוס פאי

 ״לוקחים :אמריקאית כלכלה
 הרבה לאכול לה נותנים פרה,

 בכלכלה הרבה. אותה וחולבים
 הפרה, את אוכלים ישראלית
 עוד מהאמריקאים ומבקשים

אחת.״
 אבי־ שמואל הרב ■
 הוא כיצד מספר הכהן דור

 שם הקיבוץ, חיי עם מסתדר
 לאשה שנשא מאז מתגורר הוא
 הרן. אריאנה המשוררת את

 כלים לי יש ״בחדר־האוכל
 את אצלי פותר וזה משלי,
אני מזה חוץ הכשרות. בעיית

ה כהו:  כבר היום הוא ״גו
 להרוס הצליחו יריביו מפורר.

 הוא בו. במילחמותיהם אותו
 לפני שהיה אדם אותו לא
 גורן אותו לא הוא שנה. 20

שלחיי ההיתר את אז שהנהיג
 ביום־כיפור לאכול מותר לים

 היה זה אם מילחמה. בזמן
 מעז היה לא הוא היום, קורה

כזה.״ בהיתר לצאת
 הכהן: מספר עצמו על !■
ה שבו במקום גר אדם ״אם

 בליל־שבת פתוחה טלוויזיה
 לעשות צריך לא הוא ובשבת,

צי אני כלא־רואה. עצמו את
 בלילות־שבת ,בתוכניות פיתי

 שבת בלילות אד בטלוויזיה.
 הראויות בתוכניות צופה אני

לכך.״
כרקן יהודה הבדרן !■

| *1| 1ך11ך  מיפלגת-העבודה, בוועידת הכוכבים אחד היח |11||
התרבות״ ל״היכל בא יבין השבוע. שנערכה | -1 11 1!

 והוקף הוועידה, על סרט״טלוויזיה להכין כדי בתל״אביב
 בתמונה חתימתו. את שביקשו ובמזכירות, בצירות מייד
 העיתונאית של בגבה משתמש כשהוא יבין חיים נראה
חתם. שעליהם הניירות את עליו להשעין כדי וולד, עליזה

מ צימחוני לא אך צימחוני,
 לאכול ממעט פשוט אני לידה.
 הפכה לא אריאנה אשתי בשר.
 ב־ אך שהתחתנו, מאז דתית,

 לצום, התחילה היא יום־כיפור
כש על שומרת גם היא ומאז
לימ אני כאשר נפגשנו רות.
 והיא ביהדות, שיעורים דתי

שלי.״ תלמידה היתה

 כי הכהן סיפר עוד !■
 מאוד, דתי הוא מבניו אחד

 אין אך שטריימל, לחבוש ונוהג
 הם ביניהם. ליחסים מפריע זה

אתזה. זה מבינים
 לתופעה מתנגד הוא ■1
 וסבור בתשובה, חוזרים של

צרי אינה בתשובה שהחזרה
 עניין ולא תראפיה להיות כה
 אלא רעש, או פירסום של

עצמו. לבין אדם שבין עניין
מה הראשי הרב על 11  של
ה־ אמר ידידו, שהוא גורן,

 עתיק אדום בתוכניתו הופיע
 ב־ בבית־ד,תרבות מצחיק וגם

 ניגשו לפתע ראשון־לציון.
 לו והגישו צופות שתי אליו

 בקרם, מצופה עוגודשוקולד
 ביום־הולדת אותו ובירכו
 יום- לא זה היום ״אבל שמח.

 ברקן. להן אמר !״הולדתי
 חשבו הן כי סיפרו השתיים

 יום־הולדת, לו יש כי לתומן
 בכניסה. יין להן שהוגש משום
 אמנם כי להן הסביר ברקן
 אך יום־הולדת, חוגג לא הוא

 יום־נישואיו זהו זאת לעומת
ל מיהר הוא לנילי. החמישי

ב שנמצאה אשתו, אל טלפן
 וביקש שברמת-השרון, ביתם
 לראשון־ל- מיד לבוא ממנה
 לשם, נילי באה כאשר ציון.

הצו חגגו ההופעה, רדום עם
 והזמר המאושר, והזוג פות
ב המופיע כן־ישראל, דני
מחרו להם שר ברקן, עם יחד
שירי־אהבה. של זת

ו י ! א ו ל  השבוע נראה כתב־הטלוזיזיה, שהיה ומי ברדיו, החדשות מחלקת מנהל 1א
ורדי, יוסי תפס אותו, לצלם כדי לאלוני ניגש כשצלם בירושלים. במסיבה

 פרצופו את באנרגיה, לשימוש ישראלית״אמריקאית חברה מנהל והיום מישרד״הפיתוח, מנכ״ל שהיה מי
״לעדשה כשהפנים רק שמצטלמים לזכור צריך ״אתה :לו ואמר המצלמה למול אותו כיוון אלוני, של !

מח שפירא, אניטזז !■
 של חייו על ברל הספר ברת
 רק כי אמרה כצנלסון, כדל
למ לאור יצא שסיפרה אחרי

 יגאל על חדשות עובדות דה
 מופיעות אינן הן ולכן אלון,

 במים- אנשים לבין אלון בין
 ויכוח היה ״כאשר בספר.

 אל אלון פ״ה הפלמ״ח, קדת
 ויכוח שיישוב שדה יצחק

 שדה בין ויכוח היה כאשר זה.
 העדיף גולזמב, לאליהו

 ויכיח כשהיה גולומב. את אלון
 טכנקין, ליצחק גולומב בין

 כאשר טבנקין. את אלון העדיף
 לבין טבנקין בין ויכוח היה

 העדיף כן־גוריון, דויד
 וכאשר בן־גוריון, את אלון
 לבין בן־גוריון בין ויכוח היה
 את אלון העדיף כצנלסון, ברל

ברל.״

■  שפירא, סיפרה עוד |
 על לכתוב התחילה שכאשר

 על חולשותיו, על ידעה ברל
אה ועל קטנוני היותו עובדת

 להציג רצתה היא לנשים. בתו
שהספר וחשבה כאנושי, אותו

 אך דמותו. את מעט יקטין
 ניצח. שברל הוא שקרה מה

 אותה כבשה שלו הכאריזמה
 עליו שחשבה והתהליך כליל,

להו תחת הפוך. יצא בתחילה
 התגבר הוא ברל, את ריד

גבוה. ויצא עליה

 אילן הצעיר הקולנוען ■1
ה קצר סרט שעשה שאול,

 של בשגגה רצח על מספר
 מספד צה״ל, חייל בידי ערבי

או של הסטודנטים דיקן כי
 אהרון תל-אביב, ניברסיטת

 טועה שהוא לו אמר שלוש,
 תש״ח שחיילי חושב הוא אם

זך. זית שמן השתינו

■  היפואית הגלריה בעל י
 אייזנ־ אכרהם וחצי, !3

 לשעבר, אל־על דייל ברג,
 הזמנה לקבל השבוע הופתע

מת בסרט. כשחקן להשתתף
 רק■ מירה שהבמאית ברר

 עתה לביים העומדת נטי,
הת בצעירותה כי זכרה סרט,

הסרט מכוכבי באחד אהבה

 השתתפה שבו לוהטים חולות
 שבועות במשך לכיא. דליה

ה אח לאתר ניסתה ארוכים
 לאייזנברג. שהגיעה עד שחקן,
 אייזנברג את מכירה רקנטי
 קישרה לא אך רבות, שנים

הדמויות. שתי בין
■  ב־ המישפטים באחד ן

 ממר לעבודה הארצי בית־הדין
 דכ לשופט מעורכי־הדין אחד

ל להביא שבכוונתו כרניר,
האדמיניס המנהל את עדות

ב חולים קופת של טרטיבי
 הגיב מיזרחי. רוני ירושלים,
מיז־ רוני זה ״מי השופט:

 היום פוחד אני ממיזרחי ? רחי
!״מאוד

 שנערך פנסיונרים בכנס
 מנהל־המכס, השתתף בחיפה

במה לפתע, ברקת. מרדכי
 ועזב. קם הישיבות, אחת לך

הו הוא מדוע נשאל כאשר
למז ״הבטחתי הסביר: לך,

הח בטכס נוכח שאהיה ,כירת
 אגיע לא ואם שלה, תונה
להי חלילה עלולה היא בזמן
רווקה.״ שאר

צימוק׳ אריה
 מכבר. לא שנישאה
״ להם שאין לשמוע,

 יחד למסיבה הגיע בירושלים, אחרונות״ ״ידיעות של הבכיר העיתונאי
 וחגית, האב, מנשק שאותה צימוקי, טובת ״דבר" כתבת בנותיו, שתי עם
מוכן שהיה מי כל באוזני . הכריזו ובנותיו צימוקי אריה

למסיבות.״ ביחד המישפחה כל לצאתו מאשר גדול יותר כיף

2260217 הזה העולם


